Zápisnica VV ŠK Dps, 2.11.2016

Zápisnica
Zo schôdze Výkonného výboru Šachového klubu Doprastav Bratislava
konanej dňa 2. novembra 2016 od 17:00
v klubovni ŠK Doprastav Bratislava, Drieňová 27, Bratislava.
Prítomní: Michal Vrba (predseda ŠK Dps), Martin Sklár (podpredseda), František Goga,
Denis Nemšák, Igor Poláčik, Boris Rintel (prišiel o cca. 18:30), Stanislav Vlček (členovia
VV ŠK Dps),
Neprítomný: Michal Kopčok (člen KRK ŠK Dps) - ospravedlnený.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh a uznesení (Michal Vrba)
3. Stanovenie priorít, cieľov a smerovania klubu (členovia VV)
4. Návrh rozpočtu 2017 (Martin Sklár)
5. Súťaže družstiev a jednotlivcov (Igor Poláčik, Denis Nemšák)
6. Práca s mládežou, podpora mládeže (Stanislav Vlček)
7. Rôzne (sklad klubového materiálu, členské 2017)
8. Záver

Bod 1 - Otvorenie
Schôdzu otvoril privítaním účastníkov a prednesením Programu schôdze predseda ŠK Dps
Michal Vrba. Bol schválený Program schôdze a predsedníctva schôdze sa ujal Michal Vrba.
Zapisovateľom bol určený Stanislav Vlček.
V rámci otvorenia schôdze sa diskutovali problémy ohľadne e-mailovej komunikácie.
Predseda dôrazne apeluje na slušnú a vecnú diskusiu všetkých členov VV ŠK DPS.
Úloha U-15/2016: Igor Poláčik odstráni z mailinglistu <vvskdps@googlegroups.com>
Štefana Priama a Michala Kopčoka.
Termín: 15.11.2016
Úloha U-16/2016: Zapisovateľ aktuálnej zápisnice v nej zachytí aj hlasovania a úlohy z emailovej komunikácie v období medzi schôdzami.
Termín: trvalá úloha

Bod 2 - Kontrola plnenia úloh a uznesení (Michal Vrba)
Úloha U-01/2016: OK
Úloha U-02/2016: OK
Úloha U-03/2016: OK
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Úloha U-04/2016: Nesplnená.
Igor Poláčik vytvorí zoznam platcov členského a licenčných poplatkov pre OP jednotlivých
družstiev. Zoznam bude tvorený princípom, že každý hráč platí len raz a to prostredníctvom
OP, v ktorého družstve je členom základnej zostavy alebo priamo prevodom na klubový účet.
V ojedinelých prípadoch je možné akceptovať platbu v hotovosti pokladníkovi klubu
Martinovi Sklárovi.
Posunutý termín: 10.11.2016
Úloha U-05/2016: Splnená s omeškaním.
Úloha U-06/2016: OK
Úloha U-07/2016: Čiastočne splnená. Zoznam turnajov je prílohou tejto zápisnice.
Stanislav Vlček vytvorí zoznam významných mládežníckych turnajov, na ktorých bude účasť
mládežníkov sledovaná a finančne podporovaná. Výška podpory bude zapracovaná do
rozpočtu na sezónu 2016/17.
Posunutý termín: 10.11.2016
Úloha U-08/2016: OK
Úloha U-09/2016: OK
Úloha U-10/2016: OK
Úloha U-11/2016: OK
Úloha U-12/2016: OK
Úloha U-13/2016: OK
Úloha U-14/2016: OK

Bod 3 - Stanovenie priorít, cieľov a smerovania klubu (členovia
VV)
Predseda konštatoval, že za posledné obdobie klub zaznamenal úbytok členov, zníženie
výkonnosti a ich celkovú pasivitu a nezáujem, čoho dôsledkom bol pokles A-družstva
z extraligy až do 2. ligy. Následne vyzval členov VV, aby napísali na papier tri najdôležitejšie
smery, akými by sa mal klub uberať. Z následnej diskusie boli určené nasledovné tri priority:
1. Zvýšenie podpory mládeže s dôrazom na nábor nových členov a poskytovanie
kvalitnejších služieb klubu mládeži. Vybudovanie systému tréningov pre
pokročilejších mládežníkov
2. Budovanie dobrého mena klubu a aktivizácia klubového života
Boli navrhnuté nasledujúce možnosti:
–
zlepšenie materiálno-technického vybavenia klubu doplnením a obnovou
hracieho materiálu
–
reorganizácia skladu klubového materiálu s vytvorením pravidiel jeho
používania, aktuálnym súpisom materiálu a aktualizovať údaje na nástenke v
sklade.
–
skvalitnenie klubom organizovaných podujatí, predovšetkým včasným
vydávaním propozícií a zlepšením podmienok pre účastníkov (napr.
poskytovať občerstvenie, zabezpečiť ubytovanie)
–
zvýšenie motivácie členov k hľadaniu sponzorov s rešpektovaním ich
predstáv
–
intenzifikácia klubového života, propagácia klubového dňa, príspevok OP
družstiev na pred a po-ligové stretnutie členov družstiev.
–
Organizovať výročné schôdze členov klubu so zabezpečením občerstvenia
a bleskovým turnajom.
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–

Výroba klubových polokošiel, riadu s klubovými prvkami

3. Návrat do 1. ligy, podľa možností s vlastnými hráčmi

Bod 4 - Návrh rozpočtu 2017 (Martin Sklár)
Martin Sklár predložil návrh rozpočtu ŠK Dps na rok 2017. Upozornil, že príjmy klubu sú
výrazne závislé od príspevkov z asignovanej dane, ktorých výšku je nemožné predvídať. Stav
na účte je momentálne cca. 7850 €. Odhadované príjmy v roku 2017 sú na úrovni 3500 €,
výdavky 3100 €. Vzhľadom na neistotu v príjmoch Martin Sklár navrhol vytvoriť trvalo
udržiavaný rezervný fond vo výške 3000 €, ktorý by v prípade krízovej situácie umožnil
klubu prežiť minimálne ďalší ročník. Tento návrh bol jednohlasne schválený.
Úloha U-17/2016: Pokladník klubu Martin Sklár zabezpečí vytvorenie rezervného fondu vo
výške 3000 € a bude pravidelne sledovať, aby stav účtu neklesol pod túto hranicu.
Termín: trvalá úloha
Úloha U-18/2016: Martin Sklár upraví návrh rozpočtu podľa pripomienok od ostatných
členov VV.
Termín: 30.11.2016
Uznesenie U-19/2016: VV ŠK Dps sa uzniesol, že v sezóne 2016/17 nebudú v súťažiach
družstiev hráčom vyplácané diéty.

Bod 5 - Súťaže družstiev a jednotlivcov (Igor Poláčik, Denis
Nemšák)
Družstvá ŠK Dps v súťažiach družstiev zatiaľ fungujú bez vážnejších problémov. Pokuta v Bdružstve za nenastúpenie hráča v zápase 2. kola (vonku proti TŠŠ MŠK Sereď) bola zavinená
meškaním hráča na zraz a chybou komunikácie medzi hráčom a OP/ZOP.
Úloha U-20/2016: ZOP B-družstva Igor Poláčik zabezpečí, aby aj náhradný OP mal kontakty
na hráčov, ktorí budú na zápas nominovaní.
Termín: v prípade potreby
V 2.lige, kde je povinnosť poskytnúť občerstvenie zakotvená v Súťažnom poriadku, chýba
osoba, ktorá by pri tom asistovala. OP/ZOP sú väčšinou hrajúci, táto povinnosť ich zaťažuje
a nemôžu sa plne koncentrovať na vlastné partie.
Úloha U-21/2016: OP/ZOP A a B-družstva Denis Nemšák, Igor Poláčik a Peter Macko
zabezpečia prítomnosť asistenta, ktorý bude vypomáhať s prípravou občerstvenia. Asistentom
môže byť po dohode napr. aj rozhodca stretnutia. Náklady na asistenta, ak bude nejaké
požadovať, bude preplácať klub.
Termín: domáce zápasy 2. ligy
Denis Nemšák prejavil záujem podieľať sa na organizácii Open Doprastav 2017 v termíne
Veľkonočných sviatkov.

3/5

Zápisnica VV ŠK Dps, 2.11.2016
Úloha U-22/2016: VV ŠK Dps poveruje Denisa Nemšáka vypracovaním návrhu propozícií
a rozpočtu Open Doprastav 2017 a ich zaslaním na pripomienkovanie
Termín: 30.11.2016

Bod 6 - Práca s mládežou, podpora mládeže (Stanislav Vlček)
Stanislav Vlček na schôdzi predložil zoznam mládežníckych turnajov, na ktorých by mal klub
účasť svojich mládežníckych členov podporovať. Najdôležitejším turnajom v šachovom
kalendári mládeže sú Majstrovstvá Slovenska mládeže. Významným turnajmi sú aj Memoriál
O. Rintela, ktorý poriada ŠK Dps a Dorastenecká liga, ktorá je zároveň Majstrovstvami
Slovenska dorasteneckých družstiev. Zoznam turnajov s pridelenou prioritou je prílohou tejto
zápisnice.
Klub sa podieľa aj na organizácií jarnej a jesennej GPX CENADA, série turnajov
začiatočníkov a niekoľkých ďalších príležitostných akciách (simultánky, tréningy, prednášky
pre mládež, propagačné akcie). Boris Ritnel informoval o možnosti organizovať nový turnaj
série GPX s podporou Mestskej časti BA III.
Úloha U-23/2016: Stanislav Vlček navrhne systém podpory mládeže s finančným plánom
a zapracuje ho do rozpočtu ŠK Dps na rok 2017.
Termín: 30.11.2016
Úloha U-24/2016: Stanislava Vlčeka informuje mládežníckych reprezentantov ŠK Dps
o systéme podpory na ich rozvoj z klubu.
Termín: 28.2.2017
Úloha U-25/2016: VV ŠK Dps poveruje Stanislava Vlčeka úlohou nájsť vhodného
trénera/vedúceho výpravy ŠK Dps na MSR mládeže. Tréner nemusí byť členom ŠK Dps.
Termín: 28.2.2017

Bod 7 - Rôzne
V priebehu leta a jesene František Goga, poverený VV ŠK Dps, zveľadil Sklad klubového
materiálu. Zabezpečil likvidáciu nepotrebných dokumentov, tlačovín a neobnoviteľného
materiálu, ktoré v sklade zaberali vzácny priestor. Roztriedil dokumenty a materiál
a systematicky ich umiestnil. Odstránil nevhodný starší drevený regál a nahradil ho novým.
Uznesenie U-26/2016: Predseda ŠK Dps Michal Vrba v mene celého klubu ďakuje členovi
VV Františkovi Gogovi za kvalitne odvedenú prácu.
Termín: 2.11.2016
Úloha U-27/2016: VV ŠK Dps schvaľuje nákup 2ks regálov a poveruje Igora Poláčika
výpomocou pri jeho montáži a osadení.
Termín: 2.11.2016
Úloha U-28/2016: VV ŠK Dps poveruje Františka Gogu inventarizáciou a vytvorením súpisu
klubového materiálu, ktorý sa nachádza v sklade. Aktuálny stav materiálu bude trvalo visieť
na nástenke v sklade.
Termín: 31.12.2016
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Úloha U-29/2016: VV ŠK Dps poveruje Františka Gogu a Igora Poláčika vypracovaním
pravidiel na fungovanie Skladu šachového materiálu ŠK Dps. Pravidlá musia podľa možností
zabezpečiť ochranu klubového materiálu pred odcudzením, nedovoleným používaním,
znehodnotením, atď. s ohľadom na minimálnu byrokratickú záťaž osôb, ktoré majú dovolený
prístup do Skladu.
Termín: 31.12.2016
Úloha U-30/2016: Vypožičanie materiálu sa bude po súhlase VV ŠK Dps zapisovať na
nástenke v Sklade s dátumom výpožičky, vrátenia a podpisom zodpovednej osoby. V Sklade
bude visieť aktuálny kalendár súťaží a kontakty na osoby, ktoré majú dovolený prístup do
Skladu.
Termín: trvalá úloha
Úloha U-31/2016: Stanislav Vlček zabezpečí dodávku polokošiel s klubovými motívmi pre
členov, ktorí o ne prejavia záujem. Poplatok za klubovú polokošeľu je 15 €. Mládežnícki
reprezentanti ŠK Dps dostanú polokošele bezplatne.
Termín: 15.11.2016
Úloha U-32/2016: Michal Vrba vytvorí prezentačnú publikáciu o klube ŠK Dps.
Termín: do konca sezóny 2016/17
Úloha U-33/2016: Martin Sklár zabezpečí na náklady klubu poďakovanie s odovzdaním
darčeku (kvety, bonboniéra) pre p. Vlníkovú, správkyňu budovy DOAS. Pri tejto príležitosti
sa opýta, či by bolo možné zabezpečiť otváranie dverí skladu smerom von (prerobenie
zárubne a pántov dverí).
Termín: 16.12.2016
Uznesenie U-34/2016: VV ŠK Dps sa uzniesol na zriadení knižnice. Knihy budú umiestnené
v sklade, opatrené pečiatkou klubu a v prípade určeného darcu to bude v knihe uvedené. Na
vypožičiavanie kníh z knižnice bude vedený zošiť výpožičiek.
Termín: trvalá úloha
Úlohy vyplývajúce z elektronickej komunikácie medzi schôdzami:
Úloha U-35/2016: Martin Sklár zabezpečí nákup 20 ks vrecúšok a 10 ks šachových súprav.
Nové šachové súpravy budú umiestnené v červených vrecúškach a budú sa používať výlučne
na ligové súťaže.
Termín: 31.12.2016

Bod 8 - Záver
Predseda ŠK Dps Michal Vrba uzavrel schôdzu o cca. 21:45.

Prílohy:
1.) Návrh rozpočtu ŠK Dps na rok 2017 (M. Sklár)
2.) Významné mládežnícke podujatia v kalendári ŠK Doprastav Bratislava
zapísal: Stanislav Vlček

Bratislava 27.11.2016
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overil: Michal Vrba

6/5

